
 

เลขท่ี / No....................................... 
แบบฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สทิธท่ีิจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท สาล่ี คัลเล่อร์ จ ากัด (มหาชน) (ESOP-W1) 

SUBSCRIPTION FORM FOR COMMON SHARES OF SALEE COLOUR PUBLIC COMPANY LIMITED (ESOP-W1)  
วันท่ียื่นความจ านงการใช้สิทธิ /Date to notify the intention ............................................................................. 
ทะเบียนผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเลขท่ี  /Warrant holder registration no............................................................ 

เรียน คณะกรรมการบริษัท สาล่ี คลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน)  
 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุคล) / I (Mr., Mrs., Miss, Juristic Person)............................................................................................................................................................................. 
วัน/เดือน/ปีเกิด/Date of Birth...........................................................เพศ/Sex ......................สญัชาติ/Nationality.............................อาชีพ/Occupation................................................................................. 
ท่ีอยู่ปัจจุบนั/Address no.......................................................ซอย/Soi...................................................................................ถนน/Road..................................................................................................... 
แขวง/ต าบล/Sub–district.............................................................................เขต/อ าเภอ/District...........................................................................จังหวัด/Province............................................................... 
รหัสไปรษณีย์/Postal Code...................................โทรศพัท์/Telephone.....................................................................                       หักภาษี                             ไม่หักภาษี                     
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/Tax ID No.....................................................................................         ประเภทการเสียภาษี/Type of Tax Planning             Tax to be deducted              Tax not to be deducted 
โปรดระบปุระเภทผู้จองซือ้หุ้น / Please specify type of subscribers  
     บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย        บตัรประจ าตวัเลขท่ี....................................................................            นิติบคุคลสญัชาติไทย       เลขทะเบียนบริษัท...................................................................... 
    บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว  ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง/บตัรประจ าตวัเลขท่ี....................................    นิติบคุคลสญัชาติต่างด้าว  เลขทะเบียนบริษัท...................................................................... 
ในฐานะผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามญัของบริษัท สาล่ี คลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน) / Being the warrant holder of Salee Colour Public Company Limited. 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามญัของบริษัท สาล่ี คลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี ้
1. จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิ / Amount of the warrants to exercise........................................................................................................หน่วย/Unit 
2. จ านวนหุ้นสามญัท่ีได้จากการขอใช้สิทธิ / Amount of the common shares received from the exercise of the warrants................................................................................หุ้น/Share 

อตัราการใช้สิทธิเท่ากบั ใบส าคญัแสดงสิทธิ........1............หน่วย : ......1.2906.............หุ้นสามญั ในราคาหุ้นละ ……1.2397…….  บาทหรือราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคา 
การใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิตามท่ีก าหนดไว้ในหนังสือชีช้วนข้อ 1.2 

3. รวมเป็นเงินต้องช าระในการจองซือ้หุ้นสามญั /Totaling of payment......................................................................บาท/Baht   และค่าอากร/and duty stamps.....................-.........................บาท/Baht 
 กรณีที่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ : ให้ฝากหลกัทรัพย์ตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษทั ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท 
............................................. สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี    น าหุ้ นสามญัเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ ช่ือ 
...............................................  เลขท่ี ................................. ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ (ช่ื อผู้จองซือ้ต้องตรงกบัช่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ มิะะนัน้จะด าเนินการออกใบหุ้นในช่ือของผู้จองซือ้แทน) 
 กรณีที่ไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ : ให้ฝากหลกัทรัพย์ตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั และน าหุ้ นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  โดยน าเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพย์ในภายหลงัผู้จองซือ้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีบริษัท ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด)  
 กรณีที่ประสงค์ให้ออกเป็นใบหุ้น : ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับจัดสรรนัน้ไว้ในช่ือของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือท่ีอยูท่ี่ ระบไุว้ข้างต้น โดยข้าพเจ้า
ยินดีมอบหมายให้บริษัทด าเนินการใด ๆ เพ่ือการจัดท าใบหุ้น และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วัน นับจากวันปิดการจองซือ้หุ้ น 

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซือ้หุ้ นสามญัดงักล่าวโดย        เงินโอน  เงินโอนอตัโนมติั (ATS)  เช็คธนาคาร  เช็คบคุคล  ดร๊าฟท์ 
(ในกรณีท่ีส่งเงินค่าจองซือ้เป็นเช็คบคุคล เช็คธนาคาร และดร๊าฟท์ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันท าการเท่านัน้) 
เลขท่ีเช็ค ................................................................ วนัท่ี .......................................... ... ธนาคาร .................................................................... ... สาขา ................................................................... 
โดยส่ังจ่าย  “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน บมจ.สาล่ี คัลเล่อร์” ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดนิคมอุตสาหกรรมบางปู ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 560-2-16777-3 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะรับซือ้หุ้นสามญัจ านวนดงักล่าว หรือในจ านวนท่ีท่านจัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซือ้หุ้ นสามญันี ้แต่หากข้าพเจ้าไมส่่งใบจองซือ้หุ้ นสามญัท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน
เรียบร้อยพร้อม เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตัว๋แลกเงินธนาคาร/โอนเงิน/เงินสด มาถงึบริษัทภายในก าหนดระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ หรือเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตัว๋แลกเงินธนาคาร  ไม่ผ่านการเรียกเก็บจากธนาคาร
ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิการจองซือ้หุ้ น / I hereby undertake to purchase the above amount of common shares or any amount as allotted to me. I shall not cancel my 
subscription, if I do not deliver this subscription form which has been completely filled in and cheque/cashier cheque/bill of exchange/money transfer/cash to the company within notification 
period or cheque/cashier cheque/bill of exchange be refused from that bank, I shall not intend to exercise the warrant.  
 

            ลงช่ือ / Signature...............................................................................ผู้จองซือ้หุ้นสามญั / 
subscriber             (..........................................................................................) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามัญ (ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย) Subscription receipt (Subscriber please also fills in this portion) 
 

บริษัท สาล่ี คลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ช่ือตามใบจอง)................................................................................... .................................................................... 
Salee Colour Public Company Limited received money from (Name of subscriber) 
เพ่ือจองซือ้หุ้ นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท สาล่ี คลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน) / For a subscription of common shares of Salee Colour Public Company Limited. 
จ านวนหุ้นสามญัท่ีได้จากการขอใช้สิทธิ / Amount of common shares received from the exercise of the right............................................................ ..........................หุ้น/shares ในราคาหุ้นละ / at the 
price of Baht per share....... 1.2397............บาท รวมเป็นเงิน/Totaling amount of Baht...................................................................บาท โดยช าระเป็น / The payment is made 
by.................................................... 
 เงินโอน        เงินโอนอตัโนมติั (ATS)  เช็คธนาคาร  เช็คบคุคล  ดร๊าฟท์   
เลขท่ีเช็ค ................................................................ วนัท่ี .......................................... ... ธนาคาร ............................................................................ สาขา ........................ .............................................. 
  ฝากใบหลกัทรัพย์ในนาม “บริษัท ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” เพ่ือผู้ฝาก เลขท่ีสมาชิกผู้ฝาก    บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี ......................................................... 
 ฝากใบหลกัทรัพย์ในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 
 ออกใบหุ้นในนามผู้จองซือ้ 

 

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับมอบอ านาจ / Authorized Officer............................................................................. 
วันท่ี / Date............................................................................. 

 


